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Biljartvereniging  Ons Huis 

  Locatie: Sportcafé De Peppel     Dinxperlo gem. Aalten 
 

  Secretariaat: Bosmanslaan 55 

           7091 VX DINXPERLO 
            tel.: 0315 655809 of 06 20422484 
            rtgrs1951@gmail.com 

 
 
 
 

Jaarverslag van de secretaris van BV Ons Huis voor het seizoen 2019-2020 
 
Het seizoen 2019 -2020 is voor de leden, de vrijwilligers en het Bestuur van BV Ons Huis 
intensief geweest. Er is veel vergaderd, er is veel werk verzet. Vastgesteld moet worden dat 
de vele besprekingen in een goede, constructieve en prettige sfeer zijn verlopen. 
 
Het Bestuur bestaat momenteel uit: 
Jan Kingma - voorzitter 
Cor Zorn - wedstrijdsecretaris 
Corine Ratering - penningmeester 
Eric Salemink 
Han Rutgers – secretaris 
 
Momenteel beschikt BV Ons Huis over 32 leden die deelnemen aan de competitie en 10 zgn. 
grijze leden. Helaas hebben zich onlangs 4 leden als lid afgemeld. 
 
Het Bestuur vergaderde het afgelopen seizoen 5 keer, daarnaast was er vaak en regelmatig 
overleg in voorbereidende besprekingen zowel intern als extern. 
 
Onderstaand een selectie van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de 
bestuursvergaderingen. In dit jaarverslag zal hiervan geen nadere toelichting worden 
gegeven omdat in de regelmatig verstuurde Nieuwsbrieven hiervan melding is gemaakt. Een 
groot gedeelte van deze onderwerpen komt ook aan de orde in de Algemene 
Ledenvergadering van 18 juli 2020. 
 
Onderwerpen: 

- Communicatie naar de leden d.m.v. de Nieuwsbrieven, genaamd Keuvelnieuws. 
- Hoe verder met de Website. 
- Het opzetten van een nieuw sponsorbeleid. Dit heeft geleid tot één nieuwe sponsor. 

Echter één sponsor is afgehaakt. 
- Verbetering van de PR met de plaatselijke huis-aan-huisbladen. 
- Rabo Clubkas Campagne. 
- De formele halfjaarlijkse gesprekken met de beheerder van het Sportcafé. Overleg 

met de beheerder hoe er kan worden gebiljart met in achtneming van de 
afstandsregels.  

- De financiële overzichten; hoe verhouden de daadwerkelijk cijfers zich tot de 

begroting. 
- Bezoek aan de districtsvergaderingen. 

      -  Overleg met de organisatoren van de verschillende in- en externe terne toernooien,     
           zoals Gewestelijke Finale Bandstoten 2e Klasse, Districtsfinale Libre 1e Klasse. 

- het Kersttoernooi, het Seniorentoermooi. 
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- Verder is een vast punt van de agenda de Lopende Competitie, de Toernooien en de 
P.K’s. 

 
 
Een nog nooit vertoond breekpunt in de maatschappij en dus ook in het verenigingssleven is 
de opkomst van het Corona-virus en de door de regering ingestelde beperkende 
maatregelen. Vanaf maart 2020 werd de competitie stilgelegd en ging de horeca op slot. 
Vanaf juni mag er – onder voorwaarden – weer recreatief gespeeld worden, terwijl de 
planning is dat vanaf 1 september weer in competitie-verband gespeeld kan worden. 
Jammer voor alle teams dat zij de competitie 2019-2020 niet konden afmaken, extra jammer 
voor Ons Huis 1 en Ons Huis 5 die er goed voorstonden. Maar de volksgezondheid had en 
heeft de  hoogst mogelijke prioriteit. 
 
Een woord van dank van het Bestuur gaat naar de vele vrijwilligers die elk op hun eigen 
plaats en niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren en de sfeer van BV 
Ons Huis. Mede daardoor heeft BV Ons Huis bij de overkoepelende organisaties en in de 
regio een uitstekende reputatie. Ook doordat BV Ons Huis regelmatig arbiters levert voor de 
P.K.’s hebben wij een prima naam bij het District Berkel & Slinge en bij de KNBB. De zaken 
bij BV ons Huis zijn voor elkaar. Ook een woord van dank vanaf deze plaats voor de 
beheerder van het Sportcafé.  We hopen van de kwaliteiten van de vrijwilligers nog lang 
gebruik te mogen maken. Ook vanaf deze plaats van de secretaris de welgemeende dank 
aan de collega-bestuurders voor de prettige en constructieve vergaderingen en het verrichte 
bestuurswerk. 
 
Wij hopen dat jullie met dit jaarverslag een inzicht hebben gekregen in de activiteiten binnen 
BV Ons Huis. Als er vragen zijn vernemen wij dit graag. Ik wens jullie een Prettige Algemene 
Ledenvergadering, een Fijne Vakantie en een uitstekend start van de competitie 2020-2021. 
 
 
BV Ons Huis/Han Rutgers 
3 juli 2020 

 
 

 
 


